
  

ท่ี  TFMAMA 303/2561 
                วนัท่ี  21  มีนาคม  2561 
 
เร่ือง       แจง้มติคณะกรรมการบริษทัเร่ือง การจ่ายเงินปันผล, ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  

 คร้ังท่ี 1/2561, ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)  ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
 และ สิทธิรับเงินปันผล  

เรียน      กรรมการและผูจ้ดัการ  
              ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 จากการประชุมคณะกรรมการบริษทั ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ จ  ากดั(มหาชน) คร้ังท่ี 3/2561    เม่ือ
วนัพุธท่ี  21  มีนาคม 2561  ท่ีประชุมมีมติในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 
 
1.    เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2561 เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560   ใน

อตัราหุน้ละ 3.61 บาท รวมเป็นเงิน 1,191.73 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.04 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงาน
คร่ึงปีแรกไปแลว้ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 15 กนัยายน 2560 ในอตัราเทียบเท่าหุ้นละ 1.98 บาท  รวมเป็นเงิน 
654.31 ลา้นบาท ดงันั้นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จะจ่ายไดอี้ก หุน้ละ 1.63 
บาท รวมเป็นเงิน 537.42 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงิน 412.13 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม
ส าหรับกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

2)  เงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงิน 125.29 ลา้นบาท จ่ายจากก าไรสะสม
ส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดรั้บ
เครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ 

3)  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัจนัทร์ท่ี 7 พฤษภาคม  
2561   

4)  ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัพุธท่ี 23 พฤษภาคม 2561 
บริษทัฯ ไม่ตั้งส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากตั้งส ารองครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
 
 
 
 



 
2. เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2561 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงจ านวน 5  ท่าน คือ 

1)  ดร.พจน์ พะเนียงเวทย ์                 
2)  นายเวทิต โชควฒันา                 
3)  นางสาวพจนา พะเนียงเวทย ์   
4)  ดร.กุลภทัรา สิโรดม                 
5)  ท่านผูห้ญิงองักาบ บุณยษัฐิติ   

 
3.    เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561   ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาคดัเลือกบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัฯ 
และแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1) นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 
    (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกนั ตั้งแต่ปี 2560) และ/หรือ 
2) นายวชิาติ โลเกศกระวี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451  
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 
3) นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวม 2,760,000 บาท  
ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าตรวจสอบบตัรโครงการท่ีไดรั้บส่งเสริมการลงทุน ท่ีบริษทัฯ 
ประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงตอ้งยืน่ต่อส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบตัรละ 80,000 บาท  

   
4.    ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date)  ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561   ในวนัพุธท่ี   4 

เมษายน 2561  
 
 
 
 
 



 
5.     ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2561   ในวนัพุธท่ี  25  เมษายน  2561    เวลา  9.00 น.  

ณ หอ้งพาวลิเล่ียน บีซีดี ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ (ศรีนครินทร์) ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
333  ถนนศรีนครินทร์  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โดยมีวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระท่ี  1   รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ  ในรอบปี 2560    
วาระท่ี  2   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     
วาระท่ี  3   พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560    
วาระท่ี  4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
วาระท่ี  5   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
วาระท่ี  6   พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561   
วาระท่ี  7   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

     
 ทั้งน้ี  ผูถื้อหุ้นสามารถเข้าดูขอ้มูลหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2561 พร้อม

เอกสาร ส่ิง ท่ี ส่งมาด้วย  ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ  ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 
http://www.mama.co.th  ในหวัขอ้  นกัลงทุนสัมพนัธ์  ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี 23 มีนาคม 2561 เป็นตน้ไป  
โดยบริษทัฯ จะส่งหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพร้อมเอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วยฉบบัจริง ทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหุ้น  ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 
 
        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
                                ขอแสดงความนบัถือ 
   
 
                          
                                (นางสาวสรารัตน์    ตั้งศิริมงคล) 
                    เลขานุการบริษทั 
บช/สน 
 

http://www.mama.co.th/

